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RESUMO: 

Introdução: Para atender as necessidades dos municípios, os gestores públicos realizam os 

processos licitatórios para aquisições e/ou contratações de bens e serviços, em busca de 

sempre atender a legislação vigente. Com os benefícios previstos na Lei Complementar nº 

123/2006, ficou mais benevolente a participação dos pequenos negócios nos certames de 

compras públicas. As contratações Públicas são importantes para o desenvolvimento 

econômico e social do país. Considerando-se que os gestores públicos necessitam adquirir 

bens e serviços para o atendimento das necessidades administrativas, e de valores 

significativos, encontra-se uma oportunidade de negócios para o meio empresarial. Objetivo: 

Analisar os benefícios concedidos às microempresas e pequenas empresas nas compras 

governamentais e sua importância para o desenvolvimento local. Metodologia: A pesquisa 

foi desenvolvida de forma qualitativa, por meio da revisão de literatura sobre o tema 

"compras públicas" articulando-o com ideias de desenvolvimento local e um estudo de caso a 

partir de sites eletrônicos, apresentando o histórico de valores das compras de ME e EPP de 

sete municípios pequenos associados ao consórcio RIDES. Os valores monetários foram 

obtidos por meio de registros administrativos do Portal de Compras Públicas Municipais com 

parceria do SEBRAI e TCE-MG para a obtenção de resultados em relação às compras 

realizadas entre 2017 a 2019. Resultados: Constatou-se que nos municípios analisados houve 

um aumento significativo de licitações homologadas para as EPP’s, reflexo da relevância do 

tratamento diferenciado e favorecidos pela LC n.º 123/2006.  Embora o contexto da análise 

tenha apresentado um aumento desse porte de empresas no Brasil e sua participação nos 

certames, identificou-se a existência de alguns obstáculos para o acesso delas ao mercado de 

compras públicas. Considerações Finais: O estudo teve como ponto principal a participação 
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das micro e empresas de pequeno porte nos processos licitatórios. Apresentar as compras 

governamentais como ferramenta de apoio ao desenvolvimento local, e os principais 

benefícios oferecidos pela LC n.º 123/2006. Conclui-se que, embora a participação dessas 

empresas tenha aumentado na região analisada, ainda são necessárias políticas mais efetivas 

para que elas possam participar com mais frequência e assim, auxiliar no desenvolvimento 

econômico local. Propõe-se como sugestão de pesquisas futuras um estudo mais aprofundado 

no que diz respeito aos obstáculos enfrentados pelas micro e pequenas empresas para o acesso 

ao mercado de compras governamentais.  
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